
Rok 2011 pridelené byty 
 
 

1) 4-izbový byt po neplatičovi, vyprataný,  prenajatý manželom Lenke a Zoltánovi 
Mizerovcom na dobu určitú do 31.01.2012, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená 
v poradovníku 2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou.  

 
2) 1-garsónka, odovzdaná, pôvodne vyčlenená ako byt mladej rodiny, prenajatá 

Tomášovi Kovačikovi na dobu určitú do 31.01.2012, jednočlenná domácnosť, žiadosť 
zaradená v poradovníku 2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou.   

 
3) 3-izbový po neplatičke, vyprataný, prenajatý manželom Alici a Jurajovi Rigovcom  

na dobu určitú do 29.02.2012, šesťčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou.  

 
4) 1-izbový byt po neplatičke, vyprataný, prenajatý Viere Leššovej na dobu určitú  

do 29.02.2012, dvojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
5) 2-garsónka, byt po neplatičovi prenajatý Löwyovej Martine na dobu určitú  

do 31.05.2012, 2 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
6) 3-izbový byt po neplatičovi, prenajatý Dvorčákovej Zuzane na dobu určitú  

do 31.05.2012,  4 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
7) 2-garsónka, byt po neplatičovi, prenajatý Simonovej Ingrid na dobu určitú  

do 31.01.2012, 2 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
8) 2-izbový byt po neplatičovi, prenajatý Stanzlovej Soni na dobu určitú do 31.05.2012, 

3 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, odporučené sociálnou 
a bytovou komisiou. 

 
9) 1-izbový byt po neplatičovi, prenajatý  Cíchovej  Martine na dobu určitú  

do 31.05.2012, 2 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
10) 4-izbový byt po neplatičovi, prenajatý manželom Večeríkovej Márii a Petrovi na dobu 

určitú  do 31.05.2012, 4 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
11) 2-izbový byt po neplatičovi,  prenajatý Gerliciovej Lucii na dobu určitú  

do 30.06.2012, 3 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
12) 2-garsónka, byt po neplatičovi, prenajatý Bergerovi Tiborovi na dobu určitú  

do 30.06.2012, 2 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 



 
13) 1-garsónka, byt po neplatičovi, prenajatý Bertokovej Anne na dobu určitú  

do 30.06.2012,  1 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
14) 4-izbový byt , po neplatičovi, prenajatý  manželom Nebeskej Zuzane a Jánovi na dobu 

určitú  do 30.06.2012, 4 členná domácnosť žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
15) 4-izbový byt po neplatičovi prenajatý manželom Nemčekovi Tomášovi a Erike  

na dobu určitú  do 30.06.2012,  3 členná domácnosť, , žiadosť zaradená v poradovníku 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
16) 2-garsónka, byt po neplatičovi, prenajatý Šuchovej Silvii na dobu určitú   

do 30.06.2012,  3 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
17) 2-garsónka, byt po neplatičovi, prenajatý Jungovej Janette a Rigovi Jozefovi na dobu 

určitú  do 30.05.2012,  3 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
18) 1-garsónka, byt po neplatičovi, prenajatý Kolocsaiovej Irene na dobu určitú  

do 30.06.2012, 1 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
19) 1-izbový byt po neplatičovi, prenajatý Vernerovej Ivane na dobu určitú  

do 31.07.2012, 2 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
20) 4-izbový byt po neplatičovi, prenajatý Halčákovi Marekovi a Galleé Lucii na dobu 

určitú  do 31.07.2012, 2 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
21) 3-izbový byt po neplatičovi, prenajatý Jarošovej Edite a Líškovi Branislavovi  

na dobu určitú  do 31.07.2012, 2 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
22) 1-garsónka, byt po neplatičovi, prenajatý Guľovej Martine na dobu určitú  

do 30.06.2012, 1 členná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
23) 3-izbový byt po neplatičovi, prenajatý Matuškovi Branislavovi a Rigovej Lucii  

na dobu určitú  do 31.07.2012, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
24) 3-izbový byt po neplatičovi, prenajatý manželom Monike a Máriovi Kmeťovcom  

na dobu určitú do 31.08.2012, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 



25) 4-izbový byt po neplatičovi, prenajatý manželom Vladimíre a Petrovi 
Melicheríkovcom na dobu určitú do 31.08.2012, trojčlenná domácnosť, žiadosť 
zaradená v poradovníku 2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
26) 4- izbový byt po neplatičovi, prenajatý manželom Lenke a Branislavovi Boháčovcom  

na dobu určitú do 31.08.2012, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
27) 1-izbový byt po neplatičovi, prenajatý  Mikšíkovej Dagmar na dobu určitú  

do 31.08.2012, dvojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
28) 1-garsónka po neplatičovi, byt prenajatý Švorcovi Dušanovi na dobu určitú  

do 31.08.2012, jednočlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
29) 1-garsónka po neplatičovi, byt prenajatý Voržákovi Milanovi na dobu určitú  

do 31.07.2012, jednočlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
30) 1-garsónka po zomrelom, byt prenajatý Lukáčovej Martine na dobu určitú  

do 30.09.2012, dvojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou.  

 
31) 2-garsónka po zomrelom, byt prenajatý manželom Lucii a Ladislavovi 

Masarykovcom na dobu určitú do 31.08.2012, 3 členná domácnosť, ako Byt mladej 
rodiny, odporučené sociálnou a bytovou komisiou.  

 
32) 1-garsónka po neplatičovi, byt prenajatý Silvii Alušicovej na dobu určitú  

do 30.11.2012, dvojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v Dodatku č. 2 poradovníka 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou.  

 
33) 1-garsónka po neplatičke, byt prenajatý Erike Csókovej na dobu určitú  

do 31.01.2013, jednočlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
34) 1-garsónka po zomrelom, byt prenajatý Antonovi Šafárikovi na dobu určitú  

do 28.02.2013 jednočlenná domácnosť, žiadosť zaradená v Dodatku č. 2 poradovníka 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
35) 1-garsónka po zomrelej, byt prenajatý Kataríne Smatanovej  na dobu určitú  

do 30.11.2012, dvojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v Dodatku č. 2 poradovníka 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
36)  3-izbový byt po neplatičovi, prenajatý Silvii Minárikovej a Radoslavovi Sýkorovi  

na dobu určitú do 31.03.2013, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
 

 



37) 3-izbový byt po neplatičke, prenajatý manželom Eva a Jurajovi Bajtayovcom na dobu 
určitú  
do 31.01.2013, trojčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
38)  1-garsónka po zomrelom, byt prenajatý Ľubomírovi Molnárovi na dobu určitú  

do 28.02.2013, jednočlenná domácnosť, žiadosť zaradená v Dodatku č. 2 poradovníka 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou.  

 
39) 1-garsónka po zomrelom, byt prenajatý Markovi Lévaiovi a Ingrid Ištokovej na dobu 

určitú  
do 31.01.2013, štvorčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v Dodatku č. 3 poradovníka 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou.  

 
40) 1-garsónka po neplatičovi, byt prenajatý Adriane Klíčovej na dobu určitú  

do 28.02.2013, jednočlenná domácnosť, žiadosť zaradená v Dodatku č. 2 poradovníka 
2010, odporučené sociálnou a bytovou komisiou. 

 
41) 3-izbový. byt po neplatičke, vyprataný, prenajatý Ing. Berte Vickovej na dobu určitú  

do 30.04.2012, štvorčlenná domácnosť, žiadosť zaradená v  poradovníku 2010, 
odporučené sociálnou a bytovou komisiou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


